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1. Introdução 

Em 2015, último ano do mandato dos órgãos sociais que tomaram posse no inicio de 

janeiro de 2012, foi dada continuidade ao trabalho iniciado nos anos anteriores, na 

prossecução da qualidade de serviço e acréscimo de valor que se quer e deseja prestar a 

todos os associados, razão da nossa existência e Missão do nosso CCD, reforçando 

igualmente a confiança e o reconhecimento da importância do CCD PM Cascais junto dos 

seus associados e entidades parceiras. 

Neste pressuposto, destacam-se a atividade desenvolvida pelo Jardim de Infância, as 

ações das áreas desportivas, culturais e artísticas, e os serviços prestados através do 

seguro de saúde e de refeições nos refeitórios municipais.  

Foram atribuídas Bolsas de Desenvolvimento Pessoal para apoio à educação e formação 

de associados e descendentes, bem como concedidos outros apoios a associados que 

revelaram situações de carência socioeconómica, designadamente através da 

disponibilização de refeições e outros apoios materiais e financeiros. Colaborámos ainda 

na organização de Campos de Férias para os filhos de associados-trabalhadores da 

Câmara Municipal de Cascais  

Para além disso, iniciou-se o serviço de máquinas de vending em todos os edifícios 

municipais, captando mais receitas que foram aplicadas nos apoios sociais. 

Mais uma vez, todo o trabalho desenvolvido só foi possível através do capital de 

confiança que a Câmara Municipal de Cascais, tem depositado nesta Direção, através da 

disponibilização dos meios financeiros e logísticos.  

Uma palavra de agradecimento é igualmente dirigida à empresa Adc-Águas de Cascais, 

que com o respetivo apoio, tem contribuído para a melhoria da qualidade de serviço 

prestado pelo nosso Jardim de Infância, e para as Empresas Municipais, com as quais 

iniciámos uma nova era de colaboração, por via dos apoios sociais no âmbito dos 

refeitórios e seguros de saúde. 
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Finalmente importa agradecer e relevar o empenho e profissionalismo de todos os 

trabalhadores dos Serviços Administrativos e do Jardim de Infância, bem como demais 

colaboradores, que asseguraram as tarefas e atividades necessárias à concretização do 

plano de ação aprovado para o presente ano.  

Bem Hajam! 

 

2. Associados 

O Ano de 2015 registou um acréscimo de associados face ao período homólogo, num 

total de 2.149 associados, o que representa mais 656 associados relativamente a 2014, 

provenientes do universo das organizações do Município de Cascais, desde a Câmara até 

às Empresas Municipais, Águas de Cascais e, fruto da alteração aos estatutos aprovada 

na Assembleia Geral de março de 2015, de Freguesias,  conforme se pode constatar nas 

tabelas a seguir apresentadas: 

ASSOCIADOS CCD PM Cascais 
Data  Nº de Sócios 

Dezembro 2012  1395 
Dezembro 2013  1352 
Dezembro 2014 
Dezembro 2015 

 
1493 
2149 

 

ASSOCIADOS  POR ENTIDADE 
Entidade  Nº de Sócios 

Câmara Municipal de Cascais  1266 
Cascais Próxima  186 
Cascais Ambiente 
Cascais Dinâmica 
Cascais Envolvente 
DNA Cascais 
Águas de Cascais 
Freguesias 
Aposentados 
Trabalhadores CCD 
Sócios - Auxiliares 

 180 
52 
32 
8 

72 
8 

114 
10 

221 
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3. Projetos e Atividades Desenvolvidas 

3.1. Eixo de Intervenção Social 

3.1.1. Jardim de Infância do CCD 

Em 2015, o Jardim de Infância continuou a ser um equipamento de grande importância na 

ação social do CCD, em particular para as crianças e respetivas familias que aqui 

encontraram uma resposta educativa e social de qualidade. 

A Direção iniciou o processo de alargamento da oferta social e educativa à componente 

de Creche – dos 0 aos 3 anos o que exigiu um conjunto procedimentos de natureza 

administrativa, técnica e financeira, com alguma complexidade. Em resultado da aplicação 

de critérios mais apertados na relação familiar – não foram aceites netos de associados o 

que se manifestou na redução do número de crianças inscritas a partir de setembro de 

2015. Esta decisão teve em linha de conta um periodo transitório de adequação à nova 

realidade de projeto cuja conclusão se espera para breve. 

O Jardim de Infância reformulou o seu Projeto educativo implementando novas 

estratégias técnico pedagógicas. De renovada resposta face a necessidades educativas 

que vão surgindo, também toda a equipa frequentou várias formações ao longo do ano. A 

destacar, a formação Educação Pré Escolar, promovida pelo CCD de Cascais e 

organizada pela Divisão de Intervenção Educativa da Camara Municipal De Cascais, no 

decorrer de todo o ano letivo 2014/2015 oferecida a toda a equipa do Jardim de Infância. 

O universo de Pais e Encarregados de Educação continuou a colaborar na gestão do 

equipamento educativo em estreita proximidade com a Direção do CCD e com a equipa 

pedagógica do Jardim-de-infância. 

Foram realizadas atividades de promoção de autossustentabilidade financeira que 

visaram acima de tudo uma intencionalidade de envolvimento comunitário e cidadania 

ativa. A realização de feiras e eventos que contribuíram para a angariação de verba para 

passeios e visitas de estudo, resultou na mais valia de nunca ter sido necessário solicitar 

qualquer pagamento adicional aos Encarregados de Educação para a realização das 

mesmas. Também a participação em diversos projetos de âmbito nacional que promovem 

valores ligados à educação pela saúde, ambiente ou solidariedade foram vividos de forma 

muito participada. Exemplos como Os heróis da Fruta, O Pilhão vem à Escola ou O dia do 

Pijama, projetaram o Jardim de Infância no envolvimento de estratégias e visão 

pedagógica atualizada. Das atividades realizadas merece ainda destaque, a organização 

da festa de natal e festa de final de ano do Jardim de Infância, pela mobilização e 
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envolvimento de todos os membros da comunidade educativa e o reconhecido sucesso 

alcançado. 

 

 

Relativamente ao preenchimento das vagas do Jardim de Infância, a tabela seguinte, 

ilustra a evolução do número de crianças nos últimos quatro anos letivos:  

 

Jardim-de-Infância do CCD PM Cascais 
Ano Letivo                         Número de Crianças 
2011 / 2012                                        59 
2012 / 2013                                        62 
2013 / 2014                                        70 
2014 / 2015                                        64  
2015 / 2016                                        41 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Seguro de Saúde 

A gestão administrativa do seguro de saúde dos colaboradores da Câmara Municipal de 

Cascais, continuou a constituir um dos projetos chave do CCD em 2015, tendo sido 

renovada em 1 de dezembro a apólice com a Companhia de Seguros Açoreana / 

Advancecare. Apesar de o índice de sinistralidade ter atingido os 113%, foi possível 

manter os mesmos prémios de seguro. No entanto, devido ao aumento do Imposto de 

Selo, foi necessário ajustar a mensalidade.  
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Em 2015, registou-se uma estabilidade no número de aderentes, como se pode verificar 

no quadro abaixo. 

Data Entidade Nº de Segurados 
dezembro 2012 Açoreana / Advancecare 1759 
dezembro 2013 Açoreana / Advancecare 1589 
dezembro 2014 
dezembro 2015 

Açoreana / Advancecare 
Açoreana / Advancecare 

1808 
1816 

 
 

 

3.1.3. Refeitórios Municipais 

Em 2015 prosseguiu o fornecimento de refeições nos refeitórios do Município e Cascais, 

na Adroana e Paços do Concelho. Foi ainda possível fazer chegar refeições previamente 

embaladas diariamente a associados que se encontram a trabalhar nas instalações 

municipais da Rua José Joaquim de Freitas e de alguns Parques, mantendo-se os 

mesmos valores do ano anterior.  

No total foram fornecidas 92.917 refeições. 

 

3.1.4. Bolsas de Desenvolvimento Pessoal 

Em 2015 foram atribuídas 112 bolsas pecuniárias para apoio à educação e formação de 

associados e descendentes, de acordo com o regulamento aprovado pela Direção.  

 

3.1.5. Campos de Férias 

Colaborámos ainda na organização de Campos de Férias para os filhos de associados-

trabalhadores da Câmara Municipal de Cascais, que permitiu a 159 crianças e jovens 

gozarem um período de férias no Campo Aventura e no Campo Sioux 2015 da Pedra 

Amarela. 
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3.1.6. Outros apoios sociais 

Foram concedidos apoios a associados que revelaram situações de carência 

socioeconómica, designadamente através da disponibilização de refeições e outros 

apoios materiais e financeiros, num total de 11 sócios apoiados. 

3.2. Eixo de Intervenção Desportivo 

3.2.1. Atletismo 

O atletismo, foi, uma vez mais, a modalidade desportiva com mais expressão ao longo do 

ano de 2015, tendo o CCD PM Cascais contado com a participação de 59 atletas, mais 18 

que o ano anterior, em provas a nível concelhio e nacional. Em relação às provas 

concelhias do Troféu de Atletismo de Cascais o CCD PM Cascais alcançou o 5º lugar da 

Classificação Coletiva. Em termos individuais, destacaram-se com lugares de pódio, 

David Pucariço e Daniel Pucariço, 2ºs classificados nos escalões Infantil e juvenil; Ana 

Brás, 2ª classificada escalão sénior; Cláudia Bico e Maria Machado, 1ª e 3ª classificada 

no escalão F-35; e Paula Machado, 1ª classificada no escalão F-60. 

Decorreu em 15 de fevereiro, a 32ª edição da Corrida 20Km de Cascais e a 18ª edição da 

corrida 5 Km Cascais - Rapidinha, organizado pelo CCD, com o apoio da Câmara 

Municipal de Cascais e, pela primeira vez, com  a organização técnica da HMS Sports.   

A prova principal (20 km) teve 2.255 atletas a cruzarem a linha de meta, número próximo 

do record do ano anterior. A estes juntaram-se os mil participantes da corrida/caminhada 

5 km - Rapidinha. No total, mais de 3.000 atletas contribuíram para um registo que 

engrandece ainda mais a prova rainha do atletismo em Cascais e com fortes tradições no 

panorama desportivo nacional. A prova de 20 Km, está entre as 10 provas nacionais com 

mais participantes, em distâncias superiores a 10 km. 
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3.2.2. Pesca  

Relativamente à modalidade pesca desportiva, o CCD PM Cascais, contou em 2015 com 

a participação de 12 atletas em oito provas interautarquias. 

O CCD participou no Torneio Nacional de Pesca Desportiva de Mar do INATEL com a 

participação de 6 atletas, obtendo o 3º lugar na final realizada no dia 31 de maio na 

Figueira da Foz, com a participação de 43 concorrentes em representação de 8 CCD´s  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Golfe 

O Clube de Golfe do CCD PM Cascais, na época desportiva de 2015, contou com 20 

participantes inscritos, tendo participado em 9 torneios. 
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3.2.4. Cicloturismo 

  

Em 2015, o cicloturismo contou com a participação de 11 associados, tendo participado 

em 5 Desafios Audace da FPCUB; 4 Mediofondos/Grandfondos da FPC;  nas clássicas 

Troia-Foia e Troia-Sagres. 

 

 

 

 

 

3.2.5. BTT 

O BTT, contou com a participação de 22 associados, tendo participado na Taça Joaquim 

Agostinho em Torres Vedras que incluiu 5 provas. Participou ainda no Troia-Sagres e 

ainda em 3 passeios organizados pela equipa do CCD. Destaca-se ainda a presença de 

um atleta no Açores Challenge MTB. 

 

3.2.6. Futsal 

A secção de Futsal iniciou em 2015 a sua atividade, embora com um caracter recreativo, 

decorrendo a sua atividade no Pavilhão da Escola Secundária de Alvide, 1 vez por 

semana, e com a adesão de 12 associados. 
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3.3. Eixo de Intervenção Cultural / Lazer 

 

3.3.1. Marchas 

Pelo 3º ano consecutivo o CCD acedeu ao convite da Câmara Municipal de Cascais para 

participar nas Marchas Populares por ocasião dos festejos de Santo António e do Dia do 

Município. A Marcha do CCD, composta por cerca de 30 colegas, desfilou no dia 13 de 

junho, juntamente com outras 6 coletividades do concelho. Para além disso, a Marcha do 

CCD participou ainda durante o mês de junho e julho nas Festas de Tires, Carcavelos, 

Talaíde e Zambujeiro, e atuou no Encontro de marchas do concelho de Sintra, no pavilhão 

do Grupo União Recreativo e Desportivo do Magoito, Tojeira, Bolembre e Arneiro dos 

Marinheiros. 

Para além do sucesso do dia do desfile, importa salientar o clima de boa disposição e 

empenho de todos os colegas marchantes que aderiram a esta iniciativa, cujos ensaios se 

iniciaram em Abril. Importa ainda salientar a ajuda e apoio recebidos de diversos colegas 

e serviços municipais, desde a conceção e produção do vestuário, à conceção e 

realização de adereços, ao acompanhamento do desfile, e organização e produção geral 

da nossa Marcha, envolvendo nestas tarefas mais de 20 colegas. 
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3.3.2.  Teatro 

 

Fruto da colaboração do CCD com a Câmara Municipal de Cascais foi constituído o 

Grupo de Teatro. Um grupo de colegas, grande parte oriundo do grupo das Marchas 

Populares, propôs-se realizar em 2015 dois espetáculos de teatro, um aquando das 

comemorações dos 650 anos da Vila, com a peça “Cascais para sempre”, autoria de Ana 

Paula Reis, e outro na Festa de Natal do Município de Cascais.  

A colaboração do CCD com a Câmara Municipal de Cascais na organização da Festa de 

Natal, contou com o apoio na produção da peça de teatro, guarda-roupa, adereços e 

refeições, bem como nas diversas atividades paralelas que se desenrolaram no Casino do 

Estoril, nos mesmos moldes da festa de Natal de 2014. 

A peça de Natal deste ano foi realizada a partir de uma adaptação do conto “O 

Soldadinho de Chumbo” e contou com a participação de mais de 70 colegas, divididos 

entre atores, músicos, ajudantes de palco e bastidores. 

De referir que o sucesso desta iniciativa, mais uma vez assenta no clima de boa 

disposição, de entrega de todos e de espírito de equipa.  
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3.4. Eixo de Intervenção Artística 

Durante o ano de 2015 manteve-se em atividade o grupo de Danças Latinas, no qual 

estiveram inscritas 15 participantes. A atividade realiza-se atualmente no ginásio da 

Escola Básica de Alcabideche, em virtude ter sido desativado o Auditório da Edifício 

Social da Adroana. 

 

 

 

 

 

 

3.5. Eixo de Intervenção Serviços 

Manteve-se a parceria com a Cascais Ambiente, colocando à disposição dos associados 

um Cabaz de Produtos de Agricultura Biológica da Quinta do Pisão, com a periodicidade 

quinzenal e a preços bastante acessíveis, face às características e qualidade dos 

mesmos produtos. Em 2015 foram vendidos 266 cabazes. 

 

Em resposta a solicitação do Município, estabeleceu-se um contrato de serviços de 

máquinas de vending em todos os edifícios municipais, estando nesta altura instaladas 21 

máquinas, com serviço de bebidas quentes e em alguns casos de snacks. 

 

Demos ainda continuidade à manutenção e celebração de protocolos comerciais com 

diversas entidades, que permitiram aportar valor aos associados, através da concessão 

de descontos na contratação de serviços ou aquisição de produtos.  
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4. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS 2015 

 

Análise das Demonstrações Financeiras 

Em termos globais o rendimento do período atinge um valor de € 705.604,49, o qual 

comparado com os € 362.444,40, do período anterior, representa um acréscimo de 

94,6%. 

Em termos individuais os rendimentos com maior relevância, e que justificam a totalidade 

do incremento dos rendimentos, são os subsídios à exploração concedidos pelas 

entidades municipais. 

Origem dos Subsídios 

  
Câmara Municipal de Cascais                (1) (4) 591.346,27 

Águas de Cascais 18.327,84 

Cascais Próxima                                         (2) 27.000,00 

Cascais Ambiente                                       (3) 9.362,90 
(1) - Foi registado como acréscimo no ano de 2014, o valor €18.000,00 ; (2) - Idem pª € 
3.000,00; (3) - Idem pª € 1.820,90; (4) - Foi registado como subsídio a reconhecer no ano 
de 2016 o valor €63.424,48.  

   

 
 

 

  

  

  

  

  

   
  
  

 
 
  

Câmara Municipal de
Cascais                (1) (4)

Águas de Cascais

Cascais Próxima
(2)

Cascais Ambiente
(3)
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Realce ainda para o nº de sócios no final do período e subsequentemente para a receita 

proveniente das quotas pagas. 

 

 
 

   

 

Sócios por Entidade Municipal e Quotas Pagas 

 
     

 

Entidade Nº Sócios Quotas 

 
 

Câmara Municipal de Cascais 1266 13.950,00 
 

 
Cascais Próxima 186 1.815,00 

 

 
Cascais Ambiente 180 1.724,00 

 

 
Cascais Dinâmica 52 498,00 

 

 
Cascais Envolvente 32 279,00 

 

 
DNA Cascais 8 0,00 

 

 
Águas de Cascais 72 658,00 

 

 
CCD PM Cascais 10 119,00 

 

 
Aposentados 114 899,16 

 

 
Auxiliares 221 1.261,92 

 

 
Juntas de Freguesia 8 14,00 

 

 

Total 2.149 21.218,08 
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     Os gastos totais, que atingem o valor de € 655.562,74, tiveram um aumento de 81,7% 

quando comparados com os € 360.687,51 do período anterior. 

Da análise individual resulta a constatação de que é a rubrica associada aos gastos com 

o apoio social, onde se incluí, entre outros, a comparticipação nas refeições, os campos 

de férias e as bolsas de desenvolvimento, a responsável pelo referido acréscimo nos 

gastos. As atividades culturais, desportivas também apresentam uma importância 

relevante. 

  
Utilização dos Subsídios 

  Jardim de Infância 198.726,79 

Ativ. Culturais e Desportivas 16.641,61 

Apoio Social 327.274,37 

  
 

 

   

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 
 

 
 

    Bolsas de Desenvolvimento 
  

      
 

Junho 47 5.640,00 
  

 
Dezembro 65 6.500,00 

  

 
      

  

 
Total 12.140,00 

  
 
 
 

     

      

Jardim de Infância

Ativ. Culturais e
Desportivas

Apoio Social
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Gastos com as Atividades 

  

        
  

Atividades Desportivas   
  

  
  Atletismo   2.312,30 

  

  
  Futsal   532,98 

  

  
  Pesca   1.023,65 

  

  
  Golfe   1.537,70 

  

  
  Cicloturismo   922,50 

  

  
  BTT   329,60 

  

  
  

  
  

  

  
Atividades Culturais   

  

  
  Teatro   1.425,34 

  

  
  Danças Latinas   3.380,46 

  

  
  Marchas Populares 5.177,08 

  

  
  

  
  

  

  
Total 16.641,61 

  

  

 
 

 
     

 

 

 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Pela comparação do balanço com o do período anterior, do ponto de vista do valor 

patrimonial, conclui-se que o atual apresenta valores superiores em 114,2%.  O referido 
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acréscimo justifica-se pelo resultado contabilístico do período e pelo valor dos 

diferimentos em consequência dos apoios antecipados. 

 

 

Proposta de Aplicação dos Resultados 

A Direção do CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DO MUNICÍPIO DE 

CASCAIS  propõe à Assembleia Geral que o Resultado Liquido do período no montante 

de € 49.787,44 (quarenta e nove mil setecentos e oitenta e sete euros e quarenta e quatro 

cêntimos) transite para a conta de resultados Transitados. 
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CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL MUNICIPIO CASCAIS

2015 2014

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados (10) 101.039,14 107.087,21

Subsídios à exploração (12) 572.279,63 228.338,27

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (23.442,02) (21.693,19)

Fornecimentos e serviços externos (324.351,38) (89.073,21)

Gastos com o pessoal (16) (216.267,86) (213.532,03)

Imparidade de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 32.285,72 27.018,92

Outros gastos e perdas (84.646,97) (29.663,57)

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 56.896,26 8.482,40

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (6.854,51) (6.725,51)

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 50.041,75 1.756,89

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos 50.041,75 1.756,89

Imposto sobre o rendimento do período (14) (254,31) (712,99)

Resultado líquido do período 49.787,44 1.043,90

PERÍODOS
NOTAS

M o ntantes expresso s em EUR O

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 

Dezembro 2015

RUBRICAS
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CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL MUNICIPIO CASCAIS

2015 2014

ATIVO

Ativo não corrente:

Ativos f ixos tangíveis (5) 14.311,21 21.036,72

Propriedades de investimento

Goodw ill

Ativos intangíveis

Ativos biológicos

Participações f inanceiras - método da equivalência patrimonial

Participações f inanceiras - outros métodos

Acionistas/sócios

Outros activos f inanceiros 29,95

Ativos por impostos diferidos

14.341,16 21.036,72

Ativo corrente:

Inventários 633,88 316,50

Ativos biológicos

Clientes 4.338,97 3.509,05

Adiantamentos a fornecedores

Estado e outros entes públicos 6.307,47 7.830,67

Acionistas/sócios

Outras contas a receber 38.018,68 49,50

Diferimentos 22.922,95

Ativos f inanceiros detidos para negociação

Outros ativos f inanceiros

Ativos não correntes detidos para venda

Caixa e depósitos bancários 138.759,69 38.796,15

188.058,69 73.424,82

Total do Ativo 202.399,85 94.461,54

PERÍODOS
NOTAS

Montantes expressos em EURO

Dezembro 2015

BALANÇO

RUBRICAS
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CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL MUNICIPIO CASCAIS

2015 2014

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos Patrimoniais:

Fundos

Excedentes Técnicos

Reservas legais 1.251,20 1.251,20

Outras reservas 74.067,31 74.067,31

Resultados transitados (54.480,56) (55.524,46)

Ajustamentos em ativos f inanceiros

Excedentes de revalorização

Outras variações nos fundos patrimoniais 9.432,54 9.432,54

30.270,49 29.226,59

Resultado líquido do período 49.787,44 1.043,90

80.057,93 30.270,49

Total do fundo de capital 80.057,93 30.270,49

Passivo

Passivo não corrente:

Provisões

Financiamentos obtidos

Responsabilidades por benefícios pós-emprego

Passivos por impostos diferidos

Outras contas a pagar

Passivo corrente:

Fornecedores 15.292,13 22.487,04

Adiantamentos de clientes

Estado e outros entes públicos 11.959,10 10.608,31

Acionistas/sócios

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar 31.666,21 2.356,07

Diferimentos (12) 63.424,48 28.739,63

Passivos f inanceiros detidos para negociação

Outros passivos f inanceiros

Passivos não correntes detidos para venda

122.341,92 64.191,05

Total do passivo 122.341,92 64.191,05

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo 202.399,85 94.461,54

PERÍODOS
NOTAS

Montantes expressos em EURO

BALANÇO

Dezembro 2015

RUBRICAS
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Cumprindo as disposições legais aplicáveis, vem a Direção do CENTRO CULTURA E 

DESPORTO DO PESSOAL DO MUNICIPIO DE CASCAIS apresentar aos sócios o 

presente relatório, que expressa de forma apropriada a situação da atividade no exercício 

económico findo em 31 de dezembro de 2015. 

 

Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados 

Relativamente às Notas omissas, nada há a acrescentar. 

 

Nota 1 – O CENTRO CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DO MUNICIPIO DE 

CASCAIS é uma Associação sem fins lucrativos, constituída em 14/04/1954, e tem por fim 

proporcionar aos seus associados e familiares a satisfação de interesses relacionados 

com o seu bem estar promovendo ações de caráter desportivo, cultural, recreativo, 

económico e de solidariedade social. 

A sede da Associação é na Adroana, na Estrada de Manique, nº 1830 – Complexo 

Multiserviços da Câmara Municipal de Cascais, Edifício Social, 2º piso, freguesia de 

Alcabideche, concelho de Cascais. 

Possui o número de identificação fiscal  501 084 770 

 

Nota 2 – As demonstrações financeiras do período foram preparadas em todos os 

aspetos materiais, em conformidade com as disposições do regime de normalização 

contabilistica para as entidades do setor não lucrativo, tendo em vista a necessidade de 

estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados 

da Associação. 

O conteúdo das contas das demonstrações financeiras é comparável com o ano anterior. 
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Nota 3 – As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade 

e do acréscimo. 

 

Nota 5 – Os ativos fixos tangíveis estão registados ao preço de custo ou produção e são 

apresentados pelo respetivo valor liquido de depreciações acumuladas. 

Os preços de custo ou produção incluem o IVA sempre que o mesmo não seja passível 

de dedução. 

As depreciações são calculadas segundo o método das quotas constantes, utilizando 

para o efeito as taxas em vigor em conformidade com o período de vida útil estimado. 

Resumo das várias classes de ativos fixos tangíveis: 

Classe de activos \ Valores apurados 
Edifícios e 

outras 
construções 

Equip. 
básico 

Equip. de 
transporte 

Equip. 
administrativo 

Outros 
activos 

fixos 
tangíveis 

Início do 
período 

Valor bruto escriturado  43.355,13   11.950,00 946,40   

Amortização acumulada 29.488,41   4.780,00 946,40   

Período 

Aquisições        129,00   

Alienações           

Activos classificados como detidos p/ 
venda 

          

Depreciações do período  4.335,51   2.390,00 129,00   

Revalorizações           

Outras alterações           

Fim do 
período 

Valor bruto escriturado  43.355,13   11.950,00 1.075,40   

Depreciações Acumuladas 33.823,92   7.170,00 1.075,40   
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Nota 10 – Rédito 

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber decorrente 

da atividade normal . 

Durante o período o rédito proveio de : 

- Vendas         =  9.866,90 

- Prestação de Serviços   = 91.172,24 

 

Nota 12 – Subsídios e outros apoios: 

 

  

2015 

Contabilização 

Acréscimos de 
Rendimentos 

Subs. à 
Exploração 

Rendimentos a 
Reconhecer 

Subsídios e Outros Apoios 22.820,90 572.279,63 63.242,48 

 

Durante o período a Associação beneficiou de um subsídio de apoio à criação de 

emprego, no valor de 2.766,85, cuja entidade gestora é o IEFP. 

Os apoios das entidades municipais, durante o período, atingiram o montante de 

646.037,01. 

Os donativos recebidos foram de 9.539,15. 
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Nota 14 – Impostos sobre o Rendimento 

O imposto sobre o rendimento do período corresponde à soma do imposto corrente e é 

registado em resultados. 

O imposto corrente a pagar é baseado no lucro tributável do período. O lucro tributável 

difere do resultado contabilístico, uma vez que são excluídos gastos e/ou rendimentos 

não dedutíveis ou tributáveis. 

 

Nota 16 – Benefícios dos empregados 

Durante o período o número médio de trabalhadores foi de 14.  

Não se verificaram alterações na composição do orgão diretivo, mantendo-se assim a 

composição inicial de 7 membros efetivos e 2 suplentes. 

Não existem membros do orgão diretivo remunerados. 

 

Nota 18 – Outras Informações 

Não existem dívidas de impostos ou taxas ao Estado nem à Segurança Social. 

Desde a data do termo do ano, e até ao momento, não ocorreram quaisquer factos 

relevantes que, de qualquer forma, influam na situação da Associação. 

 

 


